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OPENBARE ZITTING 

NOTULEN 

Verslag vorige vergadering  

1. Zitting 21 februari 2018: goedkeuring 

Er wordt lezing gehouden van het verslag der vorige zitting.  
 
De raadsleden gaan over tot stemming bij handopsteking met als resultaat:  
met eenparigheid van stemmen; 
Het verslag wordt goedgekeurd . 

SECRETARIAAT 

2. W13: toelichting werking: kennisname 

De Raad, 
 
BESLUIT: 
Enig artikel: De raadsleden nemen kennis van de toelichting door mevrouw Kim VAN BELLEGHEM, 
directeur W13, over de werking van W13; 
 
 
3. Eerstelijnszones regio Zuid-West-Vlaanderen: kennisname van het schrijven van het 

Agentschap Zorg & Gezondheid 

De Raad, 
 
BESLUIT: 
Enig artikel: De raadsleden nemen kennis van het schrijven van Agentschap Zorg en Gezondheid van 
6 maart 2018 naar aanleiding van de aanvraag voor de vorming van een eerstelijnszone; 
 
 
 
 
 
 



4. Intergemeentelijke Archiefdienst: kennisname nota 

De Raad, 
 
BESLUIT: 
Enig artikel: De raadsleden nemen kennis van de nota van de Intergemeentelijke Archiefdienst 
betreffende het werkingsjaar 2017 en planning 2018. 
 
 
5. Schrijven Audit Vlaanderen n.a.v. het vooronderzoek van 12/02/2018: kennisname  

De Raad, 
 
BESLUIT: 
Enig artikel: De raadsleden nemen kennis van het schrijven van Audit Vlaanderen naar aanleiding van 
het vooronderzoek bij OCMW Wielsbeke waarbij wordt gemeld dat op basis van de melding, de 
acties die het OCMW reeds ondernam en de aard van de onregelmatigheden, een forensische audit 
niet aangewezen blijkt. 
 

WOONZORGCENTRUM 

6. Meerdaagse uitstap bewoners WZC: goedkeuring 

De Raad, 
 
Gelet dat de raadsleden stemmen bij middel van handopsteking; 
 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De raadsleden keuren het initiatief van de meerdaagse uitstap met 12 bewoners naar 
zorghotel ‘De Zeelinde’ in De Haan goed. 
Artikel 2: De raadsleden keuren de betalingsmodaliteiten goed: bewoner betaalt vaste prijs, 
vrijwilliger betaalt de helft van het verblijf, personeel betaalt niets. 
Artikel 3: Uitgaven voor deze uitstap zullen geboekt worden op art. 6479994/83411 werkingskosten 
KELA-team. 
Artikel 4: Inkomsten van deze uitstap zullen geboekt worden op art. 7021000/83411 opbrengsten 
activiteiten en evenementen. 

SOCIAAL HUIS 

Ouderenhuisvesting 

7. GAW: indexatie huurprijzen: kennisname  

De Raad, 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De leden van de OCMW-raad nemen kennis van de geïndexeerde huurprijzen per dag van 
de groep van assistentiewoningen ‘Den Dries’.  
Artikel 2: De huurders worden per brief geïnformeerd over de geïndexeerde huurprijzen.  

 

 



Maatschappelijk welzijn 

8. Uniek verslag sociale dienst 2017: kennisname 

De Raad, 
 
BESLUIT:  
Enig artikel: De raadsleden nemen kennis van het uniek verslag 2017. 
 
 
9. Aanpassingen intern reglement crisis- en doorgangswoningen: goedkeuring 

 De Raad, 
 
Gelet dat de raadsleden stemmen bij middel van handopsteking; 
 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De aanpassingen aan het intern reglement crisis- en doorgangswoningen goed te keuren 
volgens het reglement in bijlage, integraal deel uitmakend van deze beslissing. 
Artikel 2: Dit reglement treedt in werking vanaf 1 april 2018. 
Artikel 3: Onderhavige beslissing wordt ter kennis gebracht van de toezichthoudende overheden.  

 

PATRIMONIUM 

10. WZC: verlenging voorafgaande vergunning voor het realiseren van een gedeeltelijke 
vervangingsnieuwbouw: goedkeuring 

De Raad, 
 
Gelet dat de raadsleden stemmen bij middel van handopsteking; 
 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De raadsleden besluiten de verlenging van de voorafgaande vergunning voor het realiseren 
van een gedeeltelijke vervangingsnieuwbouw voor 10 woongelegenheden aan te vragen. 
Artikel 2: Kennisgeving van deze beslissing aan Zorg & Gezondheid Vlaanderen en aan de 
toezichthoudende overheid. 
 
De secretaris 
 
 
 
 
 
Petra MOENS 

De voorzitter 
 
 
 
 
 
Filiep DE VOS 

 


